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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาแบบจ าลองอจัฉริยะด้านสารสนเทศส าหรับการวิเคราะห์

ความเส่ียงของงบการเงินสหกรณ์ออมทรัพยด์้วยเทคนิคมอนติ คาร์โลเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย ได้แก ่
แบบจ าลองเชิงสถิติดว้ยเทคนิคมอนติ คาร์โล และไมโครซอฟต์พาวเวอร์บีไอ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจาก
ขอ้มูลงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยย์อ้นหลงั 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรส าคญั 
3 ตวั (อา้งอิงจากเกณฑก์ารตรวจสอบเง่ือนไขการปล่อยกูย้มืเงินของสหกรณ์ออมทรัพย ์ท่ีก  าหนดอา้งอิง
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย)ไดแ้ก ่หน้ีสินทั้งส้ินต่อทุน(X1), เงินลงทุน(X2) และ สภาพคล่อง(X3) ผลจาก
การทดสอบและประเมินดว้ยผูเ้ช่ียวชาญด้านงบการเงินสหกรณ์ออมทรัพยพ์บว่าแบบจ าลองน้ีสามารถ
พยากรณ์ความความเส่ียงจากงบการเงินไดถู้กตอ้งระดบัดี (ค่าเฉล่ียความถูกตอ้งของผลลพัธ์การพยากรณ์ ท่ี 
4.20 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.63) และผลการประเมินในภาพรวมระดับดี(มีค่าเฉล่ีย 4.03 และ ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.05) ดงันั้นผลลพัธ์จากงานวิจัยน้ีจะช่วยให้การปรับปรุงโครงสร้างงานบริหารงบ
การเงินสหกรณ์มีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึนเพ่ือประโยชน์แกส่มาชิกและผูท่ี้เก ีย่วขอ้งกบัสหกรณ์ในอนาคต 

ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ความเส่ียง, งบการเงิน,มอนติ คาร์โล,ธุรกจิอจัฉริยะ 
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ABSTRACT 
  The research objective was to develop IT intelligent model for financial risk analysis of 

thrift and credit cooperatives using Monte Carlo technique.The researcher applies the statistical 
model of Monte Carlo Simulation with IT business intelligent application (Microsoft Power BI) 
as research tools. The samples are collected from five year periods of cooperative financial 
statements (B.C.2555 – 2559), and they are based on the financial terms and conditions of the 
savings cooperative which are regulated by Thai national bank.In this paper, the factors of risk 
analysis are composed of (1) Debt to equity ratio, (2) Investments, and (3) Financial liquidity. 
Finally, the model is measured and evaluated by financial cooperative experts. The results of 
model accuracy are at the average of 4.20 and S.D. = 0.63, and overall performance evaluation 
scores are approved at a good level (the average of 4.03 and S.D. = 0.05) respectively. Therefore, 
this intelligent model can effectively forecast financial risks, as well assystematically manage 
budgets and financial activities of thrift and credit cooperativesin the future. 
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บทน า 
สหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นหน่ึงในสถาบันการเงิน มีวตัถุประสงค์ในการจัดตั้ งเพ่ือส่งเสริมให้

สมาชิกเกดิการออมเงินและช่วยเหลือเร่ืองการกูย้มืเงินแกส่มาชิก(กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2560)ในช่วงหลงั
สหกรณ์มีการให้สินเช่ือท่ีขยายตวัเพ่ิมมากข้ึนเกอืบเท่าตัว จนกลายมาเป็นผูใ้ห้สินเช่ือรายส าคัญแกภ่าค
ครัวเรือน นอกจากน้ีสหกรณ์ยงัมีการกูย้มืเงินจากสหกรณ์อ่ืน สถาบนัการเงินของรัฐ และธนาคารพาณิชย์
เพ่ิมมากข้ึน จากการศึกษาพบว่าร้อยละ 64 ของจ านวนสหกรณ์ทั้ งหมดในประเทศไทย มีการกูย้ืมเงิน
หมุนเวียนจากแหล่งเงินทุนภายนอกในระยะสั้น และก  าหนดระยะเวลาการส่งช าระหน้ีให้แกส่มาชิกใน
ระยะยาว จึงเกดิความเส่ียงเน่ืองจากอายุสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่สมดุลกนั (Maturity Mismatch) ท าให้
สหกรณ์ไม่สามารถหมุนเวียนเงินมาช าระหน้ีได้ทันในระยะเวลาตามสัญญาเงินกูท่ี้ก  าหนด และส่งผล
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กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินสหกรณ์ (ศิริวรรณ อศัววงศเ์สถียร,กนัตภณ ศรีชาติ และรัฐศาสตร์ หนูด า
, 2560, หนา้ 1-2,6) 

จากประเด็นปัญหาดังกล่าวน้ี ผูว้ิจัยจึงได้พฒันาแบบจ าลองอจัฉริยะด้านสารสนเทศเพ่ือ
การวิเคราะห์ความเส่ียงของงบการเงินสหกรณ์ออมทรัพยด์้วยเทคนิคมอนติ คาร์โล โดยใช้เกณฑ์
การตรวจสอบเง่ือนไขการปล่อยกูย้มืเงินของสหกรณ์ออมทรัพย ์ท่ีก  าหนดอา้งอิงโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เพ่ือให้ผูบ้ริหารสหกรณ์ คณะกรรมการ และสมาชิก ทราบความเส่ียงท่ีจะเกดิข้ึนทาง
การเงินของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละเกดิการเฝ้าระวงัการบริหารจดัการงบการเงินได้ง่าย ถูกต้องและ
รวดเร็ว นอกจากน้ียงัมุ่งเนน้ให้สหกรณ์ออมทรัพยส์ามารถประเมินตนเองให้รู้จักตนเองและเข้าใจ
โครงสร้างทางการเงินพร้อมทั้ ง ช่วยพัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพฒันาแบบจ าลองอจัฉริยะด้านสารสนเทศส าหรับการวิเคราะห์ความเส่ียงของงบ

การเงินสหกรณ์ออมทรัพยด์ว้ยเทคนิคมอนติ คาร์โล 
 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

 วลัลภ ภูผา (2557) ประยกุต์ใชเ้ทคนิคการจ าลองสถานการณ์แบบมอนติ คาร์โลเพ่ือสร้าง
แบบจ าลองวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซ้ือและจุดสั่งซ้ือวตัถุดิบในการผลิตไส้กรอกท่ีเหมาะสม 
เน่ืองจากเดิมมีรูปแบบการผลิตตามสั่งท าให้เกดิปัญหาด้านการจัดการสินค้าคงคลงัมีปริมาณของ
วตัถุดิบท่ีไม่ถูกใชใ้นการผลิตเกนิความจ าเป็นผลจากการจ าลองสถานการณ์เพ่ือแกปั้ญหา แสดงให้
เห็นถึงรูปแบบค าสัง่ซ้ือท่ีเหมาะสมสามารถช่วยลดตน้ทุนท่ีไม่จ าเป็นได ้  

อญัชลี ตามไวย ์(2557) น าเทคนิคการจ าลองสถานการณ์มอนติ คาร์โล ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excelน ามาศึกษาผลกระทบท่ีจะเกดิข้ึน เพ่ือหาระดับสินค้าคงคลงัส ารองท่ีเหมาะสม 
ผลการวิจัยพบว่าวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือวิธีค านวณโดยใช้ค่าทางสถิติของอุปสงค์เป็นแบบ
ฤดูกาล โดยสามารถลดจ านวนสินคา้คงคลงัและลดต้นทุนการจัดเกบ็สินค้าได้เฉล่ียร้อยละ 56 ต่อ
เดือน ซ่ึงเทคนิคน้ีประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 7ขั้นตอน (Rubinstein and Kroese, 2017)ดงัน้ี 

  1. ก  าหนดปัญหาหรือระบบท่ีจ าลอง 
  2. ระบุตวัแปรองค์ประกอบของความไม่แน่นอนในแบบจ าลอง 
  3. แจกแจงความน่าจะเป็นขององค์ประกอบท่ีมีความไม่แน่นอนในตารางสุ่ม 
  4. ก  าหนดค่าตวัเลขสุ่มท่ีสอดคลอ้งกบัความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม 
  5. สร้างตวัแบบการจ าลองทางคณิตศาสตร์และท าการทดสอบตวัแบบจ าลอง  
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  6. ก  าหนดความถ่ีในการจ าลองท่ีเหมาะสม 
  7.ค านวณหาค่าเฉล่ียท่ีตอ้งการวดัระดบัความเส่ียงจากงบการเงินสหกรณ์  

 
 

รูปท่ี 1ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเส่ียงดว้ยเทคนิคมอนติ คาร์โล (Rubinstein and Kroese, 2017) 
 

 5. วิธีด าเนินการวิจัย  
  งานวิจยัคร้ังน้ีไดพ้ฒันาแบบจ าลองการวิเคราะห์ความเส่ียงอจัฉริยะของงบการเงินสหกรณ์
ออมทรัพย ์โดยใชเ้กณฑก์ารก  ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพย ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก  าหนดข้ึน
ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ความเส่ียงมอนติ คาร์โล (Monte Carlo Simulation: MC)ประกอบด้วย3 ตัว
แปรส าคญั ดงัน้ี (ศิริวรรณ อศัววงศเ์สถียร,กนัตภณ ศรีชาติ และรัฐศาสตร์ หนูด า, 2560, หนา้ 1-2,6) 
  1.หน้ีสินทั้ งส้ินต่อทุน(X1) ประกอบด้วยข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน
ประกอบดว้ย 8 ส่วนคือ เงินรับฝาก เงินกูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาว ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยคา้งจ่าย เจ้าหน้ีค่าเช่าซ้ือสินทรัพย ์หน้ีสินอ่ืน ทุนเรือนหุ้น ทุนส ารอง ดังสมการ 
(1) 
 

X1= 
หน้ีสินทั้งส้ิน

ทุนเรือนหุ้น+ทุนส ารอง
   (1) 

   

  2. เงินลงทุน(X2) ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์งบการเงินประกอบดว้ย 
 4 ส่วนคือ ทุนเรือนหุ้น ทุนส ารอง เงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาวดงัสมการ(2) 
 

X2 = 
หลกัทรัพย์

ทุนเรือนหุ้น+ทุนส ารอง
  (2) 
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  3. สภาพคล่อง(X3) ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินประกอบด้วย 
6 ส่วนคือ เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินรับฝาก เงินกูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาว ทุนเรือนหุ้นดัง
สมการ (3) 
 

X3 = 
เงินสด+เงินฝากธนาคาร

เงินรับฝาก+เงินกูย้ืม+ทุนเรือนหุ้น
 (3) 

  ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือวิจยั ไดแ้ก ่ไมโครซอฟต์พาวเวอร์ บีไอ และ ฐานข้อมูล MySQL เพ่ือ
พฒันาโครงสร้างฐานขอ้มูลแบบคิวบ์ส าหรับเกบ็บนัทึกและประมวลผลข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจากงบ
การเงินยอ้นหลงั 5 ปี(พ.ศ. 2556 – 2560)เพ่ือวิเคราะห์ค่าตวัแปรส าคญัและจ าลองสถานการณ์ความ
เส่ียงแบบหลายมิติ (Multi Dimension Risk Analysis Simulation) ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2แผนภาพ อี อาร์ แสดงโครงสร้างฐานขอ้มูลแบบคิวบ์เพ่ือจ าลองการวิเคราะห์ความเส่ียง

อจัฉริยะจากงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยด์ว้ยเทคนิคมอนติ คาร์โล  

 การสร้างแบบจ าลองด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความเส่ียงมอนติ คาร์โล น้ีผูว้ิจัยได้อา้งอิง
เกณฑก์ารก  ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพย ์ ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 เกณฑก์ารตรวจสอบเง่ือนไขการปล่อยกูย้ืมเงินของสหกรณ์ออมทรัพย ์ท่ีก  าหนดอา้งอิง
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ค่าตวัแปร 
เกณฑก์ารตรวจสอบเง่ือนไขการปล่อยกูย้มืเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ค่าอตัราการปล่อยกูย้มืเงินต  ่าสุด(Min) ค่าอตัราการปล่อยกูย้มืเงินสูงสุด (Max) 
หน้ีสินทั้ งส้ินต่อทุน (X1) 0 1.5 
เงินลงทุน (X2) 0 10 
สภาพคล่อง (X3) 0 1 
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 หลงัจากนั้นไดน้ าค่าขอ้มูลในแต่ละตวัแปรมาสุ่มหาค่าความน่าจะเป็นท่ีมีโอกาสเกดิข้ึนจาก
งบการเงินสหกรณ์ (โดยใช ้Probability (Xn) ซ่ึงมีค่าสุ่มในช่วงต ่าสุดMin (Xn) ถึงสูงสุด Max (Xn) 
เม่ือ ค่า Xn {X1, X2, X3) ตามล าดับ โดยค่าท่ีสุ่มแต่ละค่ามีโอกาสเกดิข้ึนเท่า ๆ กนัจาก
ไมโครซอฟต์พาวเวอร์  บีไอด้วยวิธี Normal Random () และผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลองน้ีจะแสดงดว้ยตวัช้ีวดัแถบสี 3 ระดบั ไดแ้ก ่ระดบัสีเขียว (G) = ไม่มีความเส่ียง, สีเหลือง 
(Y) = เฝ้าระวงั และ สีแดง (R) มีความเส่ียงมาก 
 

6. ผลการวิจัย 
 การทดสอบแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้สร้างสถานการณ์จ าลองข้ึนจ านวน 3 
กรณี ซ่ึงถูกจ าลองดว้ยขอ้มูลของสหกรณ์ ID 1 – 3 (ดงัแสดงดว้ยค่าต่างๆ ในตารางท่ี 2) โดยข้อมูล
ของสหกรณ์แต่ละแห่ง(แต่ละสหกรณ์ ID) ถูกจ าลองสถานการณ์ด้วยจ านวนตัวแปรท่ีไม่เท่ากนั 
ตัวอย่างเช่น สหกรณ์ ID1 มีเพียงค่าตัวแปร X1 เท่านั้น ในขณะเดียวกนัสหกรณ์ ID2 มีข้อมูลท่ี
ประกอบดว้ยตวัแปร X2 และ X3 เท่านั้น เพ่ือค านวณหาค่าผลลพัธ์(ช่องแถบสีท่ียงัไม่ได้ระบุค่า) 
และตรวจสอบค่าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท านายค่าตวัแปรท่ีก  าหนดข้ึนในขอ้มูลงบการเงินน้ีว่ามีความ
ถูกตอ้งเพียงใด หลงัจากนั้นเม่ือน าแบบจ าลองมอนติ คาร์โล มาทดสอบเพ่ือพยากรณ์ข้อมูลท่ีมีความ
ไม่ชัดเจนดังกล่าว ผูว้ิจัยพบว่าผลจากการทดสอบด้วยข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีจ าลองข้ึนน้ีสามารถ
น ามาสรุปผลไดด้งัแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงจากงบการเงินสหกรณ์ดว้ยแบบจ าลองมอนติ คาร์โล 
สหกรณ์ 

ID 
ค่าตวัแปรความ
เส่ียงงบการเงิน
ของสหกรณ์ 

ความน่าจะเป็นของ
ความเส่ียงในภาพรวม 

อนัตรภาคของเลขสุ่ม ระดบัความเส่ียงแสดงดว้ยแถบสี 
สีเขียว(G) = ไม่มีความเส่ียง 
สีเหลือง(Y) = เฝ้าระวงั 
สีแดง(R)=ความเส่ียงมาก 

X1 X2 X3 X1 X2 X3 X1 X2 X3 X1 X2 X3 
1 0.4   0.27 0.33 0.33 33-60 0-32 68-100 Y G R 
2  3 3 0.27 0.33 0.37 33-60 0-32 0-36 Y G G 
3   0.6 0.27 0.33 0.3 33-60 0-32 37-67 Y G Y 

* X1 = หน้ีสินทั้งส้ินต่อทุน ,X2 = เงินลงทุน ,X3= สภาพคล่อง 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า สหกรณ์ ID1 มีความน่าจะเป็นของความเส่ียงท่ีเกดิจากค่าหน้ีสิน
ทั้งส้ินต่อทุน (X1 = 0.4) ท่ี 0.27 ซ่ึงมีความเส่ียงของอนัตรภาคของเลขสุ่มท่ี 33-60 โดยจัดอยู่ในกลุ่ม
ระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งเฝ้าระวงั (Y) และจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากตารางสุ่มน้ี ยงัสามารถท านายความเส่ียง 
(แถบสีทึบ) ท่ีเกดิจากเงินลงทุนของสหกรณ์ (X2) ไดว้่าไม่มีความเส่ียง เน่ืองจากอยู่ในอนัตรภาคชั้น
ท่ี 0-32 มีค่าความน่าจะเป็นท่ี 0.33 ซ่ึงอยู่ในกลุ่มไม่มีความเส่ียง(G) และสภาพคล่องของสหกรณ์ 
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(X3) ว่ามีความเส่ียงในระดบัมาก (R) เน่ืองจากอยู่ในอนัตรภาคชั้นท่ี 68-100 มีค่าความน่าจะเป็นท่ี 
0.33 
 สหกรณ์ ID2 มีความน่าจะเป็นของความเส่ียงท่ีเกดิจากเงินลงทุน (X2=3) ท่ี 0.33 ซ่ึงมีความ
เส่ียงของอนัตรภาคของเลขสุ่มท่ี 0-32โดยจัดอยู่ในกลุ่มระดับไม่มีความเส่ียง(G)และมีความน่าจะ
เป็นของความเส่ียงท่ีเกดิจากสภาพคล่อง (X3 =3) ท่ี 0.37 ซ่ึงมีความเส่ียงของอนัตรภาคของเลขสุ่มท่ี  
0-36 โดยจดัอยูใ่นกลุ่มระดบัไม่มีความเส่ียง (G) จากข้อมูลท่ีได้จากตารางสุ่มน้ี ยงัสามารถท านาย
ความเส่ียงท่ีเกดิจากหน้ีสินทั้งส้ินต่อทุนของสหกรณ์ (X1) ได้ว่าควรเฝ้าระวงั (Y) เน่ืองจากระดับ
ความเส่ียงอยูใ่นอนัตรภาคชั้นท่ี 33-60 มีค่าความน่าจะเป็นท่ี 0.27 
 สหกรณ์ ID3 มีความน่าจะเป็นของความเส่ียงท่ีเกดิจากค่าสภาพคล่อง (X3= 0.6) ท่ี 0.3 ซ่ึงมี
ความเส่ียงของอนัตรภาคของเลขสุ่มท่ี 37-67โดยจัดอยู่ในกลุ่มระดับความเส่ียงท่ีต้องเฝ้าระวงั (Y) 
และจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากตารางสุ่มน้ี ยงัสามารถท านายความเส่ียงท่ีเกดิจากหน้ีสินทั้ งส้ินต่อทุน (X1) 
ไดว้่าเฝ้าระวงั เน่ืองจากอยู่ในอนัตรภาคชั้นท่ี 33-60 มีค่าความน่าจะเป็นท่ี 0.27ซ่ึงอยู่ในกลุ่มเฝ้า
ระวงั (Y) และเงินลงทุน (X2) ว่ามีความเส่ียงในระดบัไม่มีความเส่ียง (G) เน่ืองจากอยู่ในอนัตรภาค
ชั้นท่ี 0-32 มีค่าความน่าจะเป็นท่ี 0.33 

 
รูปท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงของงบการเงินสหกรณ์จ านวน 3 แห่งในภาพรวม 

ดว้ยไมโครซอฟท์พาวเวอร์บีไอ 

 หลังจากนั้ นได้น าผลลพัธ์การวิเคราะห์ความเส่ียงจากงบการเงิน น้ีมาตรวจสอบและ
ประเมินผลความถูกตอ้งอีกคร้ังโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นงบการเงินสหกรณ์จ านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย 
ผูบ้ริหารสหกรณ์ คณะกรรมการ สมาชิกสหกรณ์ ซ่ึงใชเ้กณฑ ์5 ระดบั (ระดบั 0= นอ้ยท่ีสุด ถึงระดับ 
5 = มากท่ีสุด) และผลจากการประเมินพบว่าแบบจ าลองน้ีสามารถพยากรณ์ความความเส่ียงจากงบ
การเงินไดถู้กตอ้ง และมีผลการประเมินในภาพรวมอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี (ดงัแสดงในตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3 สรุปการประเมินผลแบบจ าลองสารสนเทศอจัฉริยะโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
หัวขอ้การประเมิน Mean S.D. ระดบัการประเมิน 

- ดา้นความถูกตอ้งของผลลพัธ์การพยากรณ์ 4.20 0.63 ดี 
- ดา้นการท างานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ 3.70 0.67 ดี 
- ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ 3.90 0.57 ดี 
- ดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ 4.30 0.67 ดี 
สรุปผลการประเมินแบบจ าลองโดยผูเ้ช่ียวชาญในภาพรวม 4.02 0.63 ดี 

 จากตารางท่ี 3 สรุปผลการตรวจสอบและประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่างานวิจัยน้ีเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากแบบจ าลองท่ีพฒันาข้ึนสามารถพยากรณ์ความความเส่ียงจากงบ
การเงินไดถู้กตอ้ง ซ่ึงผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญอยู่ในเกณฑ์ระดับดี (ค่าเฉล่ียความถูกต้องของ
ผลลพัธ์การพยากรณ์ ท่ี 4.20 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.63) และผลการประเมินแบบจ าลอง
ความเส่ียงงบการเงินในภาพรวมอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี (ค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.02 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
รวมท่ี 0.63)  

7. การอภิปรายผล 
งานวิจัยน้ีพบว่า เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้โดยแบบจ าลองท่ีพัฒนาข้ึนสามารถ

พยากรณ์ความความเส่ียงจากงบการเงินไดถู้กตอ้ง ซ่ึงขอ้ดีของการน าแบบจ าลองมอนติ คาร์โล มาใช้จะ
ช่วยให้การวิเคราะห์ขอ้มูลงบการเงินท่ีขาดความชดัเจน ท าไดง่้ายและมีความถูกตอ้งสูง ตัวอย่างเช่น 
จากผลการวิจยั (รูปท่ี 3)พบว่า สหกรณ์ ID1 มีความเส่ียงในสภาพคล่อง (X3) ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลองน้ี จะช่วยให้ผูบ้ริหารลดระดบัความเส่ียงดงักล่าวน้ีไดโ้ดยการปรับเกณฑ์การกูย้ืมท่ีเก ีย่วข้อง
กบัตวัแปร X3 ให้นอ้ยลง เช่นการเพ่ิมเงินสด หรือ เงินฝากส ารองในธนาคาร หรือ ลดอตัราเงินรับฝาก 
หรือ เงินกูย้มืลง เพ่ือปรับโครงสร้างสภาพคล่องของงบการเงินสหกรณ์ให้ดีข้ึนทั้ งน้ีเพ่ือช่วยลดความ
เส่ียงทางธุรกจิหรือผลกระทบดา้นการบริหารงบการเงินของสหกรณ์ลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารความเส่ียงงบการเงินของสหกรณ์ประเภทออมทรัพย ์ท่ี
อา้งอิงเง่ือนไขท่ีถูกก  าหนดข้ึนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเก ีย่วขอ้ง ซ่ึงปัจจุบันพบว่ามี
ระบบสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดด้ าเนินธุรกจิในลกัษณะสถาบันการเงินดังนั้นหากผูส้นใจจะน าองค์
ความรู้น้ีไปประยกุต์ใชเ้พ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงงบการเงิน จ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างเง่ือนไข
หรือค่าเกณฑข์องแต่ละตวัแปรต่างๆให้เกดิความเหมาะสมและสอดรับกบัข้อก  าหนดหรือเง่ือนไขการ
ด าเนินธุรกจิของสหกรณ์เหล่านั้น เพ่ือให้เกดิประโยชน์กบัสมาชิกและผูท่ี้เก ีย่วขอ้งกบัสหกรณ์สูงสุด 
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